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ČLOVĚK PODNIKAVÝ V AKCI!ČLOVĚK PODNIKAVÝ V AKCI!ČLOVĚK PODNIKAVÝ V AKCI!

ČLOVĚK PODNIKAVÝ V AKCI!

   

 

1. ŽIVOT1. ŽIVOT1. ŽIVOT

1. ŽIVOT
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Začátek Začátek Začátek 

Začátek 

   

 

OkolnostiOkolnostiOkolnosti

Okolnosti

   

 

Výsledek okolností..!Výsledek okolností..!Výsledek okolností..!

Výsledek okolností..!    

 

Vnitřní motorVnitřní motorVnitřní motor

Vnitřní motor

HodnotyHodnotyHodnoty

Hodnoty
   

 

HodnotyHodnotyHodnoty

Hodnoty

Jak na to?Jak na to?Jak na to?

Jak na to?
   

 

HledáníHledáníHledání

Hledání

   

 

Jak?Jak?Jak?

Jak?

ČASČASČAS

ČAS

Budoucnost,Budoucnost,Budoucnost,

Budoucnost,

chtěný stavchtěný stavchtěný stav

chtěný stav

MotivaceMotivaceMotivace

Motivace

VýsledekVýsledekVýsledek

Výsledek

. . . 

. 

Další postup a motivace..Další postup a motivace..Další postup a motivace..

Další postup a motivace..

KŘIŽOVATKAKŘIŽOVATKAKŘIŽOVATKA

KŘIŽOVATKA

Cesta Cesta Cesta 

Cesta 

Kdo ji ovlivňuje?Kdo ji ovlivňuje?Kdo ji ovlivňuje?

Kdo ji ovlivňuje?

MotivaceMotivaceMotivace

Motivace

   

 

   

 

   

 

Svoboda volbySvoboda volbySvoboda volby

Svoboda volby Jaké máte možnosti?Jaké máte možnosti?Jaké máte možnosti?

Jaké máte možnosti?

   

 

Svoboda v jednáníSvoboda v jednáníSvoboda v jednání

Svoboda v jednání

Svoboda cestySvoboda cestySvoboda cesty

Svoboda cesty

CASH-FLOW KVADRANTU CASH-FLOW KVADRANTU CASH-FLOW KVADRANTU 

CASH-FLOW KVADRANTU 

LEVÁ & PRAVÁ STRANALEVÁ & PRAVÁ STRANALEVÁ & PRAVÁ STRANA

LEVÁ & PRAVÁ STRANA

Rozhodnutí & cesta...Rozhodnutí & cesta...Rozhodnutí & cesta...

Rozhodnutí & cesta...

   

 

Levá stranaLevá stranaLevá strana

Levá strana

Vše se bude odehrávat stejně...

Prodej času a potenciálu

Minimum času a možností pro změnu

Seberealizace, čas, svoboda, peníze..?

Pokud je to > je to OK! chtěné poslání 

   

 

Pravá strana cfkPravá strana cfkPravá strana cfk

Pravá strana cfk   

 

Podnikání :Podnikání :Podnikání :

Podnikání :

   

 

EmoceEmoceEmoce

Emoce

Akceptace výsledku

Pochopení světa... Pochopení světa... Pochopení světa... 

Pochopení světa... 
Vnější svět Vnější svět Vnější svět 

Vnější svět 
Nemohu příliš ovlivnit...

Vniřní svět Vniřní svět Vniřní svět 

Vniřní svět 

   

 

Mohu ovlivnitMohu ovlivnitMohu ovlivnit

Mohu ovlivnit

2. PODNIKÁNÍ 2. PODNIKÁNÍ 2. PODNIKÁNÍ 

2. PODNIKÁNÍ O čem je podnikání?O čem je podnikání?O čem je podnikání?

O čem je podnikání?

   

 

HodnotyHodnotyHodnoty

Hodnoty

   

 

Peníze!Peníze!Peníze!

Peníze!

PosláníPosláníPoslání

Poslání

   

 

Cíle & vizeCíle & vizeCíle & vize

Cíle & vize

Prostředky a formaProstředky a formaProstředky a forma

Prostředky a forma

Závislé podnikání 

   

 

Nezávislé podnikání :Nezávislé podnikání :Nezávislé podnikání :

Nezávislé podnikání :

Řízení investic na burzeŘízení investic na burzeŘízení investic na burze

Řízení investic na burze
Forma podnikáníForma podnikáníForma podnikání

Forma podnikání

- soukromníkS 

- majitel podnikání- majitel podnikání- majitel podnikání

- majitel podnikání

M M M 

M 
Fyzická osoba

AVATAR AVATAR AVATAR 

AVATAR 
- Investor- Investor- Investor

- Investor

I I I 

I 

   

 

PosláníPosláníPoslání

Poslání

Tajemství & dovednostiTajemství & dovednostiTajemství & dovednosti

Tajemství & dovednosti

ŽIVOT NA PRAVÉ STRANĚ Programy 
13 TAJEMSTVÍ Z PRAVÉ STRANY

Kde jsou moje peníze?Kde jsou moje peníze?Kde jsou moje peníze?

Kde jsou moje peníze?

Kurz KDE JSOU MOJE PENÍZE?Kurz KDE JSOU MOJE PENÍZE?Kurz KDE JSOU MOJE PENÍZE?

Kurz KDE JSOU MOJE PENÍZE?

   

 

3. BURZA3. BURZA3. BURZA

3. BURZA

Obchodování..? Obchodování..? Obchodování..? 

Obchodování..? 

Spekulace?

Hráčská vášeň?Hráčská vášeň?Hráčská vášeň?

Hráčská vášeň?

PODNIKÁNÍPODNIKÁNÍPODNIKÁNÍ

PODNIKÁNÍ

Jaké jsou okolnosti? Jaké jsou okolnosti? Jaké jsou okolnosti? 

Jaké jsou okolnosti? 
PODNIKÁNÍ NA BURZEPODNIKÁNÍ NA BURZEPODNIKÁNÍ NA BURZE

PODNIKÁNÍ NA BURZE
Nepotřebujeme žádná povolení, ŽL, papíry...

Svobodný byznys

Technicky a technologicky nejjednodušší podnikání na světě!

Nepotřebujeme nic z klasického podnikání!

Čisté podnikání s kapitálem

Výsledek souvisí výhradně se způsobem a schopností MYSLET! 

PRÁCE S PENĚZIPRÁCE S PENĚZIPRÁCE S PENĚZI

PRÁCE S PENĚZI

Řízení penězŘízení penězŘízení peněz

Řízení peněz

Hra..?Hra..?Hra..?

Hra..?

Podnikání je hra...

Teorie her...

Profesionální hra?Profesionální hra?Profesionální hra?

Profesionální hra?
 HRAJENE SI NA BURZE PROFESIONÁLNĚ!

 **BURZA LIVE**  **BURZA LIVE**  **BURZA LIVE** 

 **BURZA LIVE** 

Regulované finančníRegulované finančníRegulované finanční

Regulované finanční

trhy a burzytrhy a burzytrhy a burzy

trhy a burzy
Finanční deriváty

Komoditní burzy 

Akcie a akciové trhy 

Komodtity SPOT  & dodávky

Finanční trhy a burzy
PENĚŽNÍ BURZY

   

 

Devizová burza FOREXDevizová burza FOREXDevizová burza FOREX

Devizová burza FOREX

V podmínkách GOLDSTARWAY
obchodování pro FOREX a CFD

na akcie a komodity! 

 stejné vzorce a
mechanismus 

Princip spekulací Princip spekulací Princip spekulací 

Princip spekulací 

na jakémkoliv trhu je stejný!na jakémkoliv trhu je stejný!na jakémkoliv trhu je stejný!

na jakémkoliv trhu je stejný!

Over the counter, OTCOver the counter, OTCOver the counter, OTC

Over the counter, OTC
Neregulované OTC trhy,Neregulované OTC trhy,Neregulované OTC trhy,

Neregulované OTC trhy,

   

 

CFD > Contract for differenceCFD > Contract for differenceCFD > Contract for difference

CFD > Contract for difference

Co je to CFD?

Jak vyhledáváme tržní příležitosti?

pro zajištěnípro zajištěnípro zajištění

pro zajištění

ceny, skvělý nástroj pro spekulace na ceny, skvělý nástroj pro spekulace na ceny, skvělý nástroj pro spekulace na 

ceny, skvělý nástroj pro spekulace na 

Akcie,Akcie,Akcie,

Akcie,

indexy, komodity, opce na měnové páry aindexy, komodity, opce na měnové páry aindexy, komodity, opce na měnové páry a

indexy, komodity, opce na měnové páry a

devizovou burzu FOREXdevizovou burzu FOREXdevizovou burzu FOREX

devizovou burzu FOREX
CFD > Instrument & pojistka CFD > Instrument & pojistka CFD > Instrument & pojistka 

CFD > Instrument & pojistka 
   

 

Prostředí pro tradingProstředí pro tradingProstředí pro trading

Prostředí pro trading

Obchodní online platforma ActForex  Goldstarway 

, indexy, futures komodity…
a kovy, CFD na měnové opce…

Hlavní světové …
Binární opce, algorithmic tradimg...

CFD na světové akcie
spot gold 

 měnové páry na Forexu

Skvělá nabídka grafů a funkcionalit

Obchodování s loty a miniloty

Margin, finanční páka, finanční účinnost

Rychlé plnění, automatické pokyny, spolehlivost

 Bonus Trading Margin 40 - 50%

 Úročení zůstatku účtu Balance 5 % p.a

Jak lze realizovat zisky?

Základní potřebné informace o burzách,Základní potřebné informace o burzách,Základní potřebné informace o burzách,

Základní potřebné informace o burzách,

o tom, jak trhy fungují, princip vydělávání penězo tom, jak trhy fungují, princip vydělávání penězo tom, jak trhy fungují, princip vydělávání peněz

o tom, jak trhy fungují, princip vydělávání peněz

a vše potřebné získáte ve členské sekcia vše potřebné získáte ve členské sekcia vše potřebné získáte ve členské sekci

a vše potřebné získáte ve členské sekci

online kurzu HAJEME SI NA BURZE!online kurzu HAJEME SI NA BURZE!online kurzu HAJEME SI NA BURZE!

online kurzu HAJEME SI NA BURZE! Online kurz HRAJEME SI NA BURZE
Informace, podmínky, přihláška ZDE!

nezávislých individuálních investorů, spekulantů činezávislých individuálních investorů, spekulantů činezávislých individuálních investorů, spekulantů či

nezávislých individuálních investorů, spekulantů či

hráčů?hráčů?hráčů?

hráčů?Kde se vytváří na burze příležitosti pro ziskyKde se vytváří na burze příležitosti pro ziskyKde se vytváří na burze příležitosti pro zisky

Kde se vytváří na burze příležitosti pro zisky

, obchodování...Long & Short spekulace

ííí

í

Analýza tržních příležitostAnalýza tržních příležitostAnalýza tržních příležitost

Analýza tržních příležitost

Technická analýza

Fundamentální analýza

 
Situační Analýza Online
know-how kurzu HNB

Predikce cenového pohybu

Práce s riziky

STRATEGIE ŘÍZENÍ KAPITÁLU

   

 

4. DNEŠNÍ TÉMA:4. DNEŠNÍ TÉMA:4. DNEŠNÍ TÉMA:

4. DNEŠNÍ TÉMA:

BYZNYS RYCHLOSTÍ SVĚTLABYZNYS RYCHLOSTÍ SVĚTLABYZNYS RYCHLOSTÍ SVĚTLA

BYZNYS RYCHLOSTÍ SVĚTLA

ČI MYŠLENKYČI MYŠLENKYČI MYŠLENKY

ČI MYŠLENKY

Obchodování & spekulace na burzáchObchodování & spekulace na burzáchObchodování & spekulace na burzách

Obchodování & spekulace na burzách

Primární posláníPrimární posláníPrimární poslání

Primární poslání

Výměna & burzyVýměna & burzyVýměna & burzy

Výměna & burzy

aktivaktivaktiv

aktiv

   

 

AkcieAkcieAkcie

Akcie

Finanční deriváty na akcieFinanční deriváty na akcieFinanční deriváty na akcie

Finanční deriváty na akcie Akciové indexy

 CFDs

 Komodity

Opce 

 Na burzách se tvoří ceny a kurzy!

 
Měnové páry
devizový trh

FOREX

   

 

TEXTOVÉ INFORMACE BURZA TEXTOVÉ INFORMACE BURZA TEXTOVÉ INFORMACE BURZA 

TEXTOVÉ INFORMACE BURZA  Akcie NYSE

 Komodity

 CFD > Contract for difference

Opce...

 Akcie NASDAQ

OkolnostiOkolnostiOkolnosti

Okolnosti
Kde se tvoří sentiment?

Kde se točí peníze?

Kdo určuje pravidla?

Zajišťování cen

98% veškeré98% veškeré98% veškeré

98% veškeré

aktivity na trzích dnes!aktivity na trzích dnes!aktivity na trzích dnes!

aktivity na trzích dnes!
Spekulace! Spekulace! Spekulace! 

Spekulace! 

  

CFDs & Forex online tradingCFDs & Forex online tradingCFDs & Forex online trading

CFDs & Forex online trading
NAŠE ZJEDNODUŠENÍNAŠE ZJEDNODUŠENÍNAŠE ZJEDNODUŠENÍ

NAŠE ZJEDNODUŠENÍAkcie, komodity, indexy, měnové opce
CFD > Contract for difference

Měnové páry
devizový trh

FOREX

typu ActForex & Metatraderr
Online platforma 

software a připojení
na burzu používabé v kurzu

GOLDSTARWAY

funguje kdekoliv
Know-how z kurzu

principy a technologie!
Důležité je znát

! ! ! 

! 
EXISTUJÍ PRO NÁS TYTOEXISTUJÍ PRO NÁS TYTOEXISTUJÍ PRO NÁS TYTO

EXISTUJÍ PRO NÁS TYTO

ZÁSADNÍ ŠANCEZÁSADNÍ ŠANCEZÁSADNÍ ŠANCE

ZÁSADNÍ ŠANCE

   

 

DŮLEŽITÉDŮLEŽITÉDŮLEŽITÉ

DŮLEŽITÉ

ČEMU A PROČ SE RADĚJI VYHNOUT? ČEMU A PROČ SE RADĚJI VYHNOUT? ČEMU A PROČ SE RADĚJI VYHNOUT? 

ČEMU A PROČ SE RADĚJI VYHNOUT? 

Kdy to může fungovat?Kdy to může fungovat?Kdy to může fungovat?

Kdy to může fungovat?

V rámci některých software můžete provozovat tzv. AOS
systémy, to jest naprogramovat si svůj Automatický Obchodní
Systém. Pokud jsou vaše data a vytvořený program na servru

tvůrce trhu a fungují autonomně, máte šanci tak velkou, jak
šikovní jste programátoři...  

a uložit přímo na servru
tvůrce trhu svůj automatický trading - viz. možnosti pro Algorithmic trading. Má to svoji
výhodu, v rámci obchodních transakcí ušetříte na každou stranu cca 125 milisekund v

komunikaci.  Další informace **jsou ve full verzi této MM 

I v rámci platformy Goldstarway máte šanci si naprogramovat 

 Nevýhoda?

Binární opce?Binární opce?Binární opce?

Binární opce?

na to, zda se trefíte do sentimentu a v rámci
určeného času (expirace opce) se potvrdí, zda máte pravdu...
BO jsou sázkou 

Pokud se tak nestane, vaše sázka propadá. Ruská ruleta...

... Další informace jsou ve full verzi této MM 

Opce nebo ovce? Vyberte se!

"FOREXOVÍ ROBOTI" a AOS"FOREXOVÍ ROBOTI" a AOS"FOREXOVÍ ROBOTI" a AOS

"FOREXOVÍ ROBOTI" a AOS

Ale prosperujících
blondýnek s mercedesy za peníze utržené na robotickém
obchodování asi moc ne...

Reklam a falešných výsledků uvidíte mraky. 

jede na "dark poolech",99% Forexových robotů 

.... Další informace jsou ve full verzi této MM 

>
Další informace jsou ve full verzi této MM 
Třetí důvod 

> většinu systémů produkují podvodníci...Druhý důvod 

je ten, že kdyby to
fungovalo jednoduše, kyždý by měl prostě
svého robota na vydělávání peněz...

První jednoduchý důvod 

PÁR POSLEDNÍCH OTÁZEK Z WEBINÁŘE, DÍKY KTERÉMU TATO MM VZNIKLA: PÁR POSLEDNÍCH OTÁZEK Z WEBINÁŘE, DÍKY KTERÉMU TATO MM VZNIKLA: PÁR POSLEDNÍCH OTÁZEK Z WEBINÁŘE, DÍKY KTERÉMU TATO MM VZNIKLA: 

PÁR POSLEDNÍCH OTÁZEK Z WEBINÁŘE, DÍKY KTERÉMU TATO MM VZNIKLA: 

V čem se dnešní doba změnila a jaké nabízí šance?

Může být vytvoření myšlenky rychlejší, než jsou dnešní technologie komunikace?

Jak funguje svět, kde se myšlenky, informace a rozhodování přenášejí téměř rychlostí světla?

V čem se dnešní doba změnila a jaké nabízí šance?

Kdo má pod kotrolou informační a datové toky?

Jak přežít ve světě, kde máme ve všem mírné zpoždění?

Kdo a proč má v byznyse rychlostí světla vždy náskok?

Jsou naše šance > vysokofrekvenční obchodování, forexové roboty, binární opce..?

Co je ohrožením, co je výhodou a co je fabulací?

Kdo na čem doopravdy vydělá?

Jaké máme šance my?

REKAPITULACE NAŠICH ŠANCÍ NA BURZE: REKAPITULACE NAŠICH ŠANCÍ NA BURZE: REKAPITULACE NAŠICH ŠANCÍ NA BURZE: 

REKAPITULACE NAŠICH ŠANCÍ NA BURZE: 

Rozumět sentimentu

Situační Analýza Online

Pravděpodobnost a statistika

Neskalpovat trhy stylem HFT

CFD Scalping > nad 1- 2 minuty, zisk cca min 2 - 3x nad spread, uzavírat na Limit!

Spekulovat na OTC trzích a vyhnout se HFT predátorům

Rozumět rozdílům jednotlivých instrumentů pro Forex a CFD na
akcie, komodity či měny > rozdíly v likviditě a kotacích cen z
jednotlivých burz!

Postupovat nízká rizika v poměru k velikosti účtů!

Mít svoje ! Zásady pro bezpečný a ziskový trading

Šetřit čas a peníze & používat ! WinSignals

Komunikovat se zkušenějšími kolegy v rámci naší skupiny. VIP FB 

Udržovat se ve formě a vzdělávat se stále v rámci HNB Premium Clubu!

Používat chytře Pravidla 80/20 v obchodování a 90/1 ve výběru instrumentů

Buďte u toho s námi na Facebooku!Buďte u toho s námi na Facebooku!Buďte u toho s námi na Facebooku!

Buďte u toho s námi na Facebooku!

Více hlav více ví!Více hlav více ví!Více hlav více ví!

Více hlav více ví!

   

 

   

 

   

 
DĚKUJI ZA POZORNOST!DĚKUJI ZA POZORNOST!DĚKUJI ZA POZORNOST!

DĚKUJI ZA POZORNOST!

Jirka Mazur pro účastníkyJirka Mazur pro účastníkyJirka Mazur pro účastníky

Jirka Mazur pro účastníky

kurzů HRAJEME SI NA BURZE!kurzů HRAJEME SI NA BURZE!kurzů HRAJEME SI NA BURZE!

kurzů HRAJEME SI NA BURZE!

na maximum podle
Pravidla 80/20
tak, že během kurzu pochopíte a naučíte se vše podstatné!

Vše z této Myšlenkové Mapy vám zjednodušíme 

PřístupyPřístupyPřístupy

Přístupy

Brokeské a makléřské firmy
ZPROSTŘEDKOVATELÉ

Brokerský firmy & Tvůrci trhu
OTC trhy 

Technologické odlišnosti a vlivyTechnologické odlišnosti a vlivyTechnologické odlišnosti a vlivy

Technologické odlišnosti a vlivy

Konektivita

Přímá účast

Rychlost

Vzdálenost

Vliv "dark poolu"

Obchodní modely

s 
Goldstarway či na podobných platformách!

Volíme typ obchodování Forex & CFDs 

KOMUNIKACEKOMUNIKACEKOMUNIKACE

KOMUNIKACE

Okolnosti pro onlineOkolnosti pro onlineOkolnosti pro online

Okolnosti pro online

podnikání i speklace napodnikání i speklace napodnikání i speklace na

podnikání i speklace na

burzeburzeburze

burze20. 

století > Teletex, faxy,století > Teletex, faxy,století > Teletex, faxy,

století > Teletex, faxy,

telefonní sítě telefonní sítě telefonní sítě 

telefonní sítě 

Podmořské kabely Podmořské kabely Podmořské kabely 

Podmořské kabely 

   

 

Současnost >Současnost >Současnost >

Současnost >

sss

s

propustností ve stovkách Gbits/s propustností ve stovkách Gbits/s propustností ve stovkách Gbits/s 

propustností ve stovkách Gbits/s 
 Optické kabely  Optické kabely  Optické kabely 

 Optické kabely 

KOMUNIKACE RYCHLOSTÍ SVĚTLA KOMUNIKACE RYCHLOSTÍ SVĚTLA KOMUNIKACE RYCHLOSTÍ SVĚTLA 

KOMUNIKACE RYCHLOSTÍ SVĚTLA 

Rychlost světla ve vakuu 299.792.458 m/sRychlost světla ve vakuu 299.792.458 m/sRychlost světla ve vakuu 299.792.458 m/s

Rychlost světla ve vakuu 299.792.458 m/s

Nejvyšší možná rychlost šíření signálu a
INFORMACE! 

.
Obvod Země kolem rovníku je 40.075 km,
nejkratší doba na přenesení informace je tedy 0.066838 sekundy!

Rychlost světla je důležitá v komunikaci

 Je rychlost MYŠLENKY totožná?
Podle nejnovějších výzkumů souvisí vznik myšlenky a její
rychlost s kvantovou fyzikou, přičemž nejsou známy bližší
okolnosti!

může fungovat ve spojitosti s technologiemi,
které umožňují myšlenku přenášet rychlostí světla...
Byznys rychlostí myšlenky 

lze očekávat řízení procesů ve společnosti,
výrobě i ve finančním průmyslu systémy RUB 
Kolem roku 2035 

je umocňován technologiemi 21.
století > možnosti a vývoj Robotické Umělé Inteligence
Byznys rychlostí myšlenky 

Jak na tuto dobu naše děti připravujÍ společnost, školy a rodiče? 

  JAK NA TUTO DOBU PŘIPRAVUJETE SEBE A SVOJE DĚTI? 

Skutečný čas přenosu
ale trvá déle.!

VZDÁLENOSTI A ČASVZDÁLENOSTI A ČASVZDÁLENOSTI A ČAS

VZDÁLENOSTI A ČAS

1000 km > cca 12 ms (0.012 s)

8.000 km Praha - NY cca ms 125 

Praha - NY satelit > sekundu...

Jaké to má důsledky pro náš trading?

INTERNETINTERNETINTERNET

INTERNET

15 let online trading

 DATOVÁ KAPACITA A RYCHLOST :

25 let internet u nás!

Rychost, propustnost,Rychost, propustnost,Rychost, propustnost,

Rychost, propustnost,

datové toky, PING odezva...datové toky, PING odezva...datové toky, PING odezva...

datové toky, PING odezva...PARAMETRYPARAMETRYPARAMETRY

PARAMETRY
Upload 5 - 10 Mb/s

Kdo má méně, zadělává si na problémy...

DOWNLOAD 10 - 50 Mb/s

P.I.N.G.

Proč potřebujete kvalitu?Proč potřebujete kvalitu?Proč potřebujete kvalitu?

Proč potřebujete kvalitu?

Proč potřebujete kvalitu?Proč potřebujete kvalitu?Proč potřebujete kvalitu?

Proč potřebujete kvalitu?

Wi-FI & pevná linka

Klasika & optika

Napojení na páteřní síť

Poskytovatel!

Datové toky PLATFORMYDatové toky PLATFORMYDatové toky PLATFORMY

Datové toky PLATFORMY

ActForex GoldstarwayActForex GoldstarwayActForex Goldstarway

ActForex Goldstarway
Nastavení a využívání funkcí

Množství oken a grafů

Rychlost datového toku a pokynůRychlost datového toku a pokynůRychlost datového toku a pokynů

Rychlost datového toku a pokynů

Obvykle 125 - 150 msObvykle 125 - 150 msObvykle 125 - 150 ms

Obvykle 125 - 150 ms

HFT obchodníci 2-5 ms, podle vzádlenosti k
parketu a technologií na cestě...

HFT Chicago - New Jersey 13 ms”
5 - 10 mil USD ročně pronájem...

 zlatá ztezka 

Snaha regulátorů sjednotit podmínky v rychlosti..?

> > > 

> 

 stovky ms stovky ms stovky ms

 stovky ms
Nelegální zpožďovače Nelegální zpožďovače Nelegální zpožďovače 

Nelegální zpožďovače 
Co se děje s našimi penězi? 

   

 

   

 

   

 

TracerouteTracerouteTraceroute

Traceroute
Trasa pro signál a datový tok se měníTrasa pro signál a datový tok se měníTrasa pro signál a datový tok se mění

Trasa pro signál a datový tok se mění

podle aktuální propustnosti podle aktuální propustnosti podle aktuální propustnosti 

podle aktuální propustnosti 

sítě!sítě!sítě!

sítě!

125 -135 ms125 -135 ms125 -135 ms

125 -135 ms

Stabilita a spolehlivost práce s platformou!

Měření rychlosti a kvality připojení

Stabilita připojení

 
Rychlost lidské reakce...
IT & INTERNET

Plastové nebo skleněné vláknaPlastové nebo skleněné vláknaPlastové nebo skleněné vlákna

Plastové nebo skleněné vlákna

ÚTLUMÚTLUMÚTLUM

ÚTLUM

jsou přibližně najsou přibližně najsou přibližně na

jsou přibližně na

60% rychlosti světla ve vakuu...60% rychlosti světla ve vakuu...60% rychlosti světla ve vakuu...

60% rychlosti světla ve vakuu...

Reálné rychlosti přenosu dat a informací Reálné rychlosti přenosu dat a informací Reálné rychlosti přenosu dat a informací 

Reálné rychlosti přenosu dat a informací 

   

 

Rychlost & IT technologieRychlost & IT technologieRychlost & IT technologie

Rychlost & IT technologie

Výsledná rychlost transkací,Výsledná rychlost transkací,Výsledná rychlost transkací,

Výsledná rychlost transkací,

tradingu, komunikace a akcí!tradingu, komunikace a akcí!tradingu, komunikace a akcí!

tradingu, komunikace a akcí!

Výsledek 30 - 70 transakcí za sekunduVýsledek 30 - 70 transakcí za sekunduVýsledek 30 - 70 transakcí za sekundu

Výsledek 30 - 70 transakcí za sekundu

v rámci HFT tradingu...v rámci HFT tradingu...v rámci HFT tradingu...

v rámci HFT tradingu...

STRATEGICKÝ VÝZNAMSTRATEGICKÝ VÝZNAMSTRATEGICKÝ VÝZNAM

STRATEGICKÝ VÝZNAM

Technické a technologické podmínky burzyTechnické a technologické podmínky burzyTechnické a technologické podmínky burzy

Technické a technologické podmínky burzy
Vývoj technologieVývoj technologieVývoj technologie

Vývoj technologie

21. 

stoletístoletístoletí

století Umělé Inteligence

Exponenciální vývo v IT

na elektronických parketech,na elektronických parketech,na elektronických parketech,

na elektronických parketech,

Dark Poolech, k dispozici brokerům, institucímDark Poolech, k dispozici brokerům, institucímDark Poolech, k dispozici brokerům, institucím

Dark Poolech, k dispozici brokerům, institucím

Hyper počítače Hyper počítače Hyper počítače 

Hyper počítače 

High Frequency TradingHigh Frequency TradingHigh Frequency Trading

High Frequency Trading

HFT HFT HFT 

HFT 
Vysokorychlostní operace na burzách...Vysokorychlostní operace na burzách...Vysokorychlostní operace na burzách...

Vysokorychlostní operace na burzách...

Elektronické burzy

HFT predátoři

Tvůrci trhu

Roli hraje rychlost a vzdálenost =Roli hraje rychlost a vzdálenost =Roli hraje rychlost a vzdálenost =

Roli hraje rychlost a vzdálenost =

 FYZIKA! FYZIKA! FYZIKA!

 FYZIKA!

 
Vaše možnosti a šance
Trader, člověk, podnikatel...

Vy a váš online svět!
   

 

HFT - High-Frequency TradingHFT - High-Frequency TradingHFT - High-Frequency Trading

HFT - High-Frequency Trading Informace jsou ve full verzi MM Informace jsou ve full verzi MM Informace jsou ve full verzi MM 

Informace jsou ve full verzi MM 

Naučíme vás to! Naučíme vás to! Naučíme vás to! 

Naučíme vás to! 

   

 

   

 
5. HRAJEME SI NA BURZE?5. HRAJEME SI NA BURZE?5. HRAJEME SI NA BURZE?

5. HRAJEME SI NA BURZE?

HNB + WSHNB + WSHNB + WS

HNB + WS
Vzdělávací programyVzdělávací programyVzdělávací programy

Vzdělávací programy

HRAJEME SI NA BURZE HRAJEME SI NA BURZE HRAJEME SI NA BURZE 

HRAJEME SI NA BURZE 
Online kurzOnline kurzOnline kurz

Online kurz

základní obsah kurzuzákladní obsah kurzuzákladní obsah kurzu

základní obsah kurzuHrajeme si na burze 2017Hrajeme si na burze 2017Hrajeme si na burze 2017

Hrajeme si na burze 2017

IV. Pravidlo 90/10 a výběr aktiv

V. Identifikace ziskových situací

III. Jak na demo obchodování

VI. Obchodujeme bezpečně

Webinář Start HNB

VII. Obchodujeme ziskově

II. Demo platforma

Profesionální Demo Trading
Rozdíly mezi Demo a Live Tradingem

Návyky pro úspěšné investování

VIII. Prémiová část 

I. Jak začít na burze?

   

 

VIP TraderVIP TraderVIP Trader

VIP Trader

HNB VIP Trader & BUSINESS 2017HNB VIP Trader & BUSINESS 2017HNB VIP Trader & BUSINESS 2017

HNB VIP Trader & BUSINESS 2017

Základy TA & FA

Situační Analýza Online

Základy pro tvorbu a pro práci s WinSignals

VIP servis po dobu kurzu

Členství v HNB Premium Clubu
po dobu kurzu

   

 

Servis +++Servis +++Servis +++

Servis +++
HNB PLUS 2017HNB PLUS 2017HNB PLUS 2017

HNB PLUS 2017
měsíce členství WS & HNB Premium Clubu3 

Extra podmínky pro :

měsíce info servisu WinSignals3 

dnů extra servisu nad rámec doby kurzu
podle individuálních potřeb absolventa

90 

   

 

Kompletní kurz HNB VIP Trader Kompletní kurz HNB VIP Trader Kompletní kurz HNB VIP Trader 

Kompletní kurz HNB VIP Trader 

obsahujeobsahujeobsahuje

obsahuje

Moduly a kurz obsahují:Moduly a kurz obsahují:Moduly a kurz obsahují:

Moduly a kurz obsahují:

Učební texty ve formě eBooku

Technické videa a návody

Videopřednášku k tématu

Doporučené úkoly a postupy

Tipy a doplňkové informace

Doporučení

Vše je uspořádáno v předhledné členské sekci

Jednotlivé moduly jsou zasílány 1x týdně

Vše ze základní části kurzu Premium

Navíc Kurz Technické Analýzy

Navíc Základy SAO a tvorby WinSignals

Navíce v HNB Premium Clubu zdarba po
dobu kurzu!

 Členství 

Více informací najdete na přihlášce!

 Kurz ve verzi VIP Trader 2016 - 17

   

 

WS & HNB PREMIUM CLUBWS & HNB PREMIUM CLUBWS & HNB PREMIUM CLUB

WS & HNB PREMIUM CLUB

Pravidelná SAO

Případové studie

Extra informace a materiály

Prémiové materiály a texty

Webináře

Vychytávky Goldstarway

Rady k WinSignals WINSIGNALS WINSIGNALS WINSIGNALS 

WINSIGNALS 
Informační servisInformační servisInformační servis

Informační servis

Burzovní predikce s úspěšností 70 - 90%

Informační servis formou SMS

V testovací fázi mobilní platforma pro Android a Apple

web> www.winsignals.cz

NÁHLEDY ...NÁHLEDY ...NÁHLEDY ...

NÁHLEDY ...

ČLENSKÁ SEKCE KURZU HNBČLENSKÁ SEKCE KURZU HNBČLENSKÁ SEKCE KURZU HNB

ČLENSKÁ SEKCE KURZU HNB

   

 Členská sekce WS & HNB Premium Clubu
 Blog HRAJEME SI NA BURZE

 Web WinSignals

(info servis po dobu kurzu jako součást ceny,
dále dobrovolně podle zájmu) 

FB VIP tajná skupina HNB

WinSignals
(není součástí placeného servisu)

FB uzavřená skupina příznivců

,
ale je použitelný pro jakékoliv obchodní rozhraní na
tento typ FCDs Forex obchodování

Kurz HNB trénujme v podmínkách Goldstarway

https://coggle.it/me
http://hrajemesinaburze.cz/prihlaska-do-kurzu-hnb-vip-trader-vyhodna-nabidka/
https://www.facebook.com/groups/592081674192010/
http://www.test-net.org/services/traceroute/?host=actforex.com&submit=Traceroute#
http://hrajemesinaburze.cz/prihlaska-do-kurzu-hnb-vip-trader-vyhodna-nabidka/
https://coggle.it/folder/589f4d992f208400012bb796

